
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
28.01.2022р.   смт.Ємільчине №29 
 
 
Про міжвідомчу робочу групу з 
питань охорони дитинства та 
підтримки сім’ї 

 

 
 

Відповідно до пп.2-1 п. «б» ч.1 ст.34  Закону України  «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на виконання Національної стратегії реформування системи інституційного 
догляду та виховання дітей, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
09.08.2017  № 526-р та Регіонального плану реформування системи інституційного догляду і 
виховання дітей в Житомирській області на 2018-2026 роки, затвердженого рішенням 
обласної ради від 26.07.2018 № 1133, з метою координації діяльності органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій у сфері соціального захисту дітей та 
підтримки сім’ї виконавчий комітет Ємільчинської селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1.Утворити міжвідомчу робочу групу з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї 
виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради та затвердити її склад (далі – міжвідомча 
робоча група) (додається). 
 
2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань охорони дитинства та 
підтримки сім’ї  виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради (додається). 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Ольгу 
ОНИЩУК. 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
28.01.2022р. №29 

 
 

СКЛАД 
міжвідомчої робочої групи з питань охорони дитинства та підтримки 

сім’ї виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради 
 

Онищук Ольга Василівна - заступник селищного голови, голова 
міжвідомчої робочої групи 

Гресько Віра Сергіївна - начальник служби у справах дітей селищної ради, 
заступник голови міжвідомчої робочої групи 

Сидорчук Ольга Юріївна - головний спеціаліст служби у справах дітей 
селищної ради, секретар міжвідомчої робочої групи 

 
Члени міжвідомчої робочої групи 

 
Афанасьєва Лариса Іванівна - начальник відділу соціального захисту селищної 

ради 
Брановицька Наталія Іванівна - директор КНП «Ємільчинська лікарня» селищної 

ради 
Жека Сергій Леонідович - начальник відділу освіти, молоді та спорту 

селищної ради  
Жилюк Людмила Григорівна - начальник відділу культури та туризму селищної 

ради 
Коваленко Андрій Андрійович - начальник юридичного відділу апарату селищної 

ради  
Палько Олександр Олександрович - інспектор ювенальної превенції сектору превенції 

Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській 
області (за згодою) 

Серпутько Ірина Володимирівна - завідувач відділу соціальної роботи з сім’ями, 
дітьми та молоддю КУ «Центр надання соціальних 
послуг» селищної ради 

Ярошук Альона Григорівна - в.о. директора КНП «Центр первинно медико-
санітарної допомоги» селищної ради 

 
 
 

Начальник служби у справах дітей Віра ГРЕСЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
28.01.2022р. №29 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ  
 про міжвідомчу  робочу групу  з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї 

виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради 
 

1. Загальні положення 
 
     1.1. Міжвідомча робоча група  з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї 
виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради (далі – міжвідомча робоча група) є 
консультативно – дорадчим органом, який  утворюється рішенням виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради.   
   1.2.  Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Сімейним та Цивільним кодексами України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про соціальні 
послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», наказами Президента 
України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України,  розпорядженнями 
Житомирської обласної державної адміністрації, рішеннями Ємільчинської селищної ради та 
її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням та іншими 
нормативно-правовими актами. 
   1.3. Це Положення визначає основні завдання, функції, загальні та організаційні засади 
діяльності міжвідомчої робочої групи з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї 
виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради. 
 

2.Завдання та функції міжвідомчої робочої групи 
 

2.1. Основним  завданнями  міжвідомчої робочої групи  є: 
- сприяння забезпеченню  реалізації  на території Ємільчинської селищної ради  прав  

дитини  на  життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний  захист, сімейне виховання та 
всебічний розвиток; 
      2.2. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на  неї завдань: 
      - забезпечує координацію дій, розробку пропозицій, аналіз стану вирішення питань, 
пов'язаних із життєзабезпеченням та розвитком дітей громади, реалізацією ефективної 
системи надання освітніх, медичних, соціальних та реабілітаційних послуг дітям. 
     2.3. Виконує інші функції для досягнення основних завдань своєї діяльності. 
 

3.Права міжвідомчої робочої групи 
 

3.1. Запитувати та одержувати в установленому порядку від органів місцевого 
самоврядування, закладів, підприємств, установ, організацій та інших юридичних осіб, 
незалежно від форм власності, а також від громадських організацій інформацію і матеріали, 
необхідні для виконання  завдань, покладених на міжвідомчу робочу групу.   

3.2.  Залучати, у разі виникнення потреби, до роботи міжвідомчої робочої групи, в 
установленому законодавством порядку, представників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також відповідних 
спеціалістів (за згодою). 



3.3. Вносити селищному голові пропозиції щодо  вдосконалення реалізації та своєчасного 
виконання покладених на неї завдань та вжиття відповідних заходів уразі порушення прав 
дітей. 
 

4.Організація діяльності міжвідомчої робочої групи  
 

4.1. Міжвідомча робоча група  здійснює свою діяльність на громадських засадах.  
4.2. Міжвідомча робоча група складається з голови, заступника голови, секретаря та 

членів міжвідомчої робочої групи. 
Головою міжвідомчої робочої групи є заступник селищного за розподілом обов’язків. 
Заступником голови міжвідомчої робочої групи є начальник служби у справах дітей 
селищної ради. 
Обов’язки секретаря міжвідомчої робочої групи виконує представник служби у справах 

дітей, а у разі відсутності, обов’язки секретаря виконує інший член міжвідомчої робочої 
групи за визначенням головуючого на засіданні. 

4.3. Голова міжвідомчої робочої групи координує її діяльність, надає доручення, 
контролює їх виконання і несе персональну відповідальність за виконання покладених на 
міжвідомчу робочу групу завдань. 

4.4. Положення про міжвідомчу робочу групу, затверджується рішенням виконкому 
Ємільчинської селищної ради. 
      4.5. Основною формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, які проводяться за 
потребою, але не рідше ніж  один  раз на квартал.  

4.6. Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому 
присутні не менше як половина її  членів від загального складу міжвідомчої робочої групи. 

4.7. Рішення міжвідомчої робочої групи приймається відкритим голосуванням простою 
більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів 
вирішальним є голос головуючого на засіданні.  Член міжвідомчої робочої групи, який не 
підтримує прийняте рішення, має право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що 
додається до протоколу засідання та є його невід’ємною частиною. 

4.8. Рішення міжвідомчої робочої групи носять рекомендаційний характер і можуть бути 
реалізовані шляхом надання відповідних доручень головою міжвідомчої робочої групи. 
      4.9. Рішення міжвідомчої робочої групи оформлюються у вигляді протоколів (підписаних 
головуючим та секретарем). При необхідності рішення міжвідомчої робочої групи 
направляються керівникам виконавчих органів Ємільчинської селищної ради, підприємств, 
установ, організацій та іншим юридичним особам, незалежно від форм власності, 
представникам громадських організацій для відповідного врахування в роботі. 
       4.10. Організаційне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснюється 
службою у справах дітей селищної ради. 
 
 
 
Начальник служби у справах дітей Віра ГРЕСЬКО 
 
 
 
 




